Lean-seminarium i Rottne den 13 november

Konkurrenskraft och tillväxt i Småland

Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för långsiktigt hållbar förändringsförmåga och utveckling i
regionens företag? Vilken potential finns det hos företagen för att öka sin möjlighet att expandera och
anställa? Hur tar vi tillvara på och utvecklar den?
Välkommen till en halvdag där vi skapar en gemensam bild av hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka
förändringsförmågan i regionens företag. Vi får lära oss mer om Lean, dess potential och i verkligheten se hur det kan
tillämpas. Vi har förmånen att träffa representanter för Rottne Industri AB och ta del av deras pågående Lean-resa
inom Produktionslyftet, vi får se hur de har arbetat och vilka effekter de uppnått. Naturligtvis får vi möjlighet att se
delar av deras produktion och produkter. Syftet med dagen är att lägga en grund för fortsatta diskussioner där målet
är att utvärdera rätt angreppssätt för regionen med avseende på ökad konkurrenskraft i tillverkande företag.
Tid:

Torsdag den 13 november · 13:00-17:00

Plats:

Rottne Industri AB · Rottne

Program:
13:00

Inledning

13:15

Introduktion till Lean och dess betydelse för industriprocessen

13:45

Produktionslyftet – historik och exempel från andra delar av Sverige
Hur har det fungerat på Rottne, vilka effekter har uppnåtts hittills?

14:30

Hur ser det ut hos värdföretaget?
Vilka framsteg har gjorts inom ramen för deras Lean-satsning?

15:30

Sammanfattning/diskussion
Hur vill vi tillsammans arbeta i regionen för att stärka företagens
konkurrenskraft och tillväxt? Finns det någon vinst med att i Småland
jobba med Lean och Produktionslyftet? Vad är nästa steg?

17:00

Avslut

Seminariet är gratis – anmäl dig till malin.erikson@ljungby.se,
telefon 072-162 80 77
För mer information kontakta:
Tomas Wigerfelt · Produktionslyftet/Tekniska högskolan i Jönköping
070-513 15 09 · tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se
Gunnar Bäckstrand · Produktionslyftet/Swerea IVF
070-780 62 01 · gunnar.backstrand@produktionslyftet.se

Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin
konkurrenskraft. Läs mer om den nationella satsningen på www.produktionslyftet.se.
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– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

